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B?h m?že jediným slovem p?ivést znovu k životu vše, co je v našich životech mrtvé. Máte finan?ní problémy, nejste
schopni platit ú?ty? Pánovi u?edníci na tom byli podobn? – a On jejich situaci nadp?irozen? vy?ešil.
Když se p?iblížil ?as výb?ru daní, Kristus s u?edníky nem?li pot?ebnou ?ástku na zaplacení. Jak Pán situaci
vy?ešil? Poslal Petra chytat ryby. Ježíš mu ?ekl, že v ústech první ryby, kterou chytí, najde minci a tou zaplatí da?.
„Jdi k jezeru a naho? udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za m? i za sebe“
(Matouš 17, 27).
Umím si p?edstavit, co si asi Petr pomyslel: „Peníze na da? v rybí tlam?? To musím vid?t. Celý život jsem rybá?em
a vid?l jsem v útrobách ryb r?zné v?ci – ?ervy, há?ky, chaluhy. Ale nikdy jsem tam nevid?l peníze.“ A p?esto, když
Petr rybu vytáhl, otev?el jí ústa a našel v ní lesklou minci. Hodnota sta?ila na zaplacení dan?, p?esn? jak Ježíš
?ekl.
Pro? Duch svatý vedl ty, kdo psali evangelia, aby tuto p?íhodu zapsali? A pro? se Ježíš rozhodl, že vy?eší jejich
situaci zázrakem? Pro? prost? neuspo?ádal sbírku nebo neposlal u?edníky do práce, aby si na da? vyd?lali?
V??ím, že Ježíš jednal nadp?irozen?, protože cht?l svým d?tem ukázat, že pro nás ud?lá nemožné. Dokáže vy?ešit
všechny finan?ní problémy, každou rodinnou krizi, sebev?tší nouzi.
Cht?l, abychom v?d?li, že je to ten samý B?h, který nakrmil Eliáše chlebem, který p?inesli havrani. Nasytil
p?titisícový (Marek 6, 34-44) a ?ty?tisícový zástup (Marek 8, 1-9) pár rybami a n?kolika bochníky chleba. Ví, že v
ur?itých momentech v našem život? pom?že jedin? zázrak. A chce nás ujistit, že pro nás ud?lá nemožné, v každé
situaci!
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